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Förslag till körschema för de fyra arbetsgrupperna i Bildnings-Akademien i Strängnäs (BAS) 
 
Det samarbetsprojekt mellan de kommunala och de fria skolorna med inriktning på 
lärarutbildning och skolutveckling som startades upp under 2018 har efter mötet mellan 
FRISK, BUN och delar av KS den 11/12, resulterat i en reviderad modell för den fortsatta 
utvecklingen av skol och bildningsstaden Strängnäs.  Modellen utgår från tre huvudtankar: 
 

1. Projektet skall ses som en direkt förlängning av det konkreta samarbete som redan 
idag sker mellan alla skolorna i Strängnäs (LÄS program, KPU, Handledarutbildning 
etc.), inom ramen för vad som vi då kallade Strängnäs Bildningsakademi (Bilaga 1). 
Förslagsvis samlas nu de olika delarna i det nya projektet under samlings-beteckningen 
”Bildnings Akademien i Strängnäs” (BAS), som ett enkelt och kärnfullt begrepp för en 
grundlig genomgång och utveckling av skolsystemet i Strängnäs.  
 

2. BAS är inledningsvis ett löst samarbetsorgan för huvudmän och skolledning i de 
kommunala och fria skolorna i Strängnäs. I BAS ingår också huvudmännen för 
Domkyrkoberget samt forskare från bland annat Uppsala Universitet. På sikt är 
ambitionen att utveckla BAS till ett permanent samarbetsorgan för samarbete mellan 
huvudmän och skolledning för samtliga skolor i Strängnäs.  

 
3. På mötet mellan FRISK, BUN och delar av KS den 11/12 beslöts det att inleda arbetet 

genom att bilda fyra kompetenta kommittéer för att driva på utvecklingen av 
Strängnäs som en skolkommun.   
 
 

 
 

Lärare - Kompetensutveckling och ämnessamverkan Hur skulle ett gemensamt 
rekryterings och kompetensutvecklingsprogram för skolorna i Strängnäs kommun 
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kunna se ut, se ut, och av typ LÄS, KPU och HUS, samt åtgärder för att säkra 
lärarförsörjning, lärarutbildning och lärarfortbildning i. Till detta kommer förslag till 
ämnessamverkan mellan skolorna.  

 
Elever - Elevsammansättning och elevresultat  skall ge  förslag till hur 
sammansättningen av elever på skolorna kan optimeras, och hur skolorna gemensamt 
i Strängnäs på kort sikt kan höja elevernas skolresultat, och på lång sikt skapa en 
studiemotivation hos unga människor i Strängnäs som gör att de väljer att studera 
vidare på högskolor eller kvalificerade yrkesutbildningar.  

 
Skolledning - strat och resurseffektivitet skall ta fram ett underlag för att diskutera den 
övergripande strukturen på skolorna i Strängnäs, en modell för långsiktig strategisk 
utveckling av skolsystemet som helhet, metoder för att utveckla skolledning, metoder 
för effektiv styrning och resursutnyttjande.  

 
Ekonomi, resursfördelning och transparens skall komma med ett förslag på en framtida 
ansvarsfördelning vid fördelningen av ekonomiska resurser till skolorna i Strängnäs, 
utveckling av ett transparant och accepterat system för resursallokering mellan 
skolorna och en modell till en långsiktig finansieringsplan för skolverksamheten. (Här 
väntar vi på ett förslag till formuleringar från Per och Tony m. flera) 

 
4. En mer preciserad formulering av direktiven för de fyra kommittéerna och de områden 

som skall betas av skall tas fram i samarbete mellan skolorna (Bilaga 1). Ett preliminärt 
utkast till uppgifter för de 4 kommittéerna skall efter godkännande av BAS skickas ut 
av Tony senast den 20e januari. Notera behovet av att i början hålla listan på ämnen 
att ta upp relativt öppen, och låta de olika grupperna föreslå och motivera de centrala 
elementen i sina resp. agendor på mötet den 27/2.  

 
5. Arbetet i de fyra kommittéerna skall starta så fort som möjligt, och att en första 

avrapportering av arbete skulle kunna ske vid ett uppföljande möte på 
Gripsholmsskolan den 27/2 2020. Agendan för detta möte kan tex. vara:  
 

a. Avrapportering och diskussion av de olika kommittéernas förslag till 1.) 
fokusområden, 2.) sammansättning, och 3.) arbetsplaner.  

b. Presentation av en övergripande tidsplan för det fortsatta arbetet inklusive 
framtida avrapporteringar.  

 
6. Vid sammansättningen av de fyra kommittéerna framhölls tre saker: 

a. Deltagande från både kommunala och friskolor i samtliga 4 kommittéer. 
b. Val av deltagare baseras på kompetens och intresse snarare än position och 

representation. Möjligheten finns också att ta in aktiva lärare som gått igenom 
LÄS programmet.  

c. Ordförande resp. vice ordförande i varje kommittee skall komma från olika 
huvudmannasfärer.    

d. Kommittéerna konstituerar sig själva, och kan ta in de ”frivilliga” kompetens-
personer de anser sig behöva som fasta medlemmar eller som adjungerade i 
vissa frågor   



e. Till varje kommitté knyts en vetenskaplig kontaktperson för att säkra tillgång 
till kunskapen inom området och som stöd för diskussioner och formuleringar.   
Vice ordförande:  

 
 


